
Beste leden,
De eerste lessenreeks van het nieuwe zomerseizoen start op zaterdag 27/04/2019.
We gaan verder volgens het principe van de voorbije lessenreeksen, zijnde: 

• Enkel leden kunnen les volgen. Nog geen lid? Stuur dan een mailtje naar ztc@hotmail.be. 

• Een les duurt 1 uur en is toegankelijk voor iedereen. Aan de hand van de inschrijvingen zullen we de groepen 
samenstellen naargelang leeftijd en ervaring zodat iedere lesnemer de nodige technische uitleg kan krijgen en 
er plezier kan aan beleven. Wie nieuw is of op eigen vraag een ander uur wenst stuurt ons een mailtje en die 
zal dan een voorstel ontvangen.

• De lessen zullen doorgaan op zaterdagvoormiddag van 9u tot 12u op onze buitenterreinen. 

• Indien het regent alvorens de lessen begonnen zijn, dan wordt deze les op een andere keer gegeven. Indien er 
1/2 van de les gegeven werd op het moment dat de lesgever en/of het bestuur beslist dat het niet meer 
mogelijk is om de les verder te zetten, dan zal deze les als volledig gegeven worden beschouwd. Een leerling 
kan geen beroep doen op uitstel van de les, omdat hij of zij niet aanwezig kan zijn op een bepaalde lesdag. 
De les zal als gegeven beschouwd worden voor deze bepaalde leerling. 

• De prijzen voor een reeks van 8 lessen zijn nog altijd even democratisch als voorheen en bedragen: 
48 euro per persoon met een minimum van 4 spelers per lesuur.

Storten doet u op rekeningnr. BE 97 7370 3194 2749 van de Zelzaatse TennisClub met vermelding “lessen voor
“naam en voornaam””. De storting moet wel vóór de aanvang van de lessen gebeuren of de dag van de eerste les
cash afgegeven worden. Geen betaling van lidgeld en lesgeld betekent dan ook geen deelname aan de lessen.
Betaling geldt als inschrijving. Bedankt voor uw begrip. Mochten de weersomstandigheden tegenvallen en er géén
8 lessen kunnen gegeven worden vóór het begin van de zomervakantie, zal het bedrag voor de niet gegeven
lessen uiteraard terugbetaald of verrekend worden bij een volgende lessenreeks. 

Vanzelfsprekend dienen jullie zich aan te melden met gepast schoeisel (geen schoenen met noppen of andere
uitstekende groeven op de zolen). Heeft u voorlopig  nog geen tennisracket ter beschikking, dan zorgen wij graag
en gratis voor een racket die u kan gebruiken tijdens de lessen. Tevens zijn er voor iedere categorie de
voorgeschreven tennisballen aanwezig.

De lesdata zijn:

Voor meer informatie rond lidgelden en huishoudelijk reglement kan u steeds mailen naar ztc@hotmail.be en dan
ontvangt u de nodige informatie, of neem gerust eens kijkje op onze website www.zelzaatsetennisclub.be. 
Volg ons ook via facebook via https://www.facebook.com/Tennisclub-Zelzate-324741374257561/ 

Vragen of opmerkingen? Stuur dan ook een mailtje naar ztc@hotmail.be. 

Hopelijk tot binnenkort op de lessen.

Met sportieve groeten,
Het bestuur en de trainers van de Zelzaatse TennisClub.
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